
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна 

компанія "Укрбуд" 

2. Код за ЄДРПОУ: 33298371 

3. Місцезнаходження: 02002 м. Київ, вул.М.Раскової, буд.23 

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-89-50, (044) 503-89-50 

5. Електронна поштова адреса: company@ub.com.ua  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://www.ub.kiev.ua/ua/novosti 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст Повідомлення  
У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. №1793 

"Питання державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" та 

наказом Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" від 18.04.2017 р. №3 припинено 

повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Опанасенко Любові Андрiївни. Згоди на 

розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 

25.12.2014 р. Акціями Товариства не володіє. 

У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. №1793 

"Питання державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" та 

наказом Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" від 18.04.2017 р. №3 припинено 

повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Кулiвар Свiтлани Василiвни. Згоди на 

розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 

23.04.2012 р. Акціями Товариства не володіє. 

У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. №1793 

"Питання державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" та 

наказом Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" від 18.04.2017 р. №3 обрано 

членом Ревізійної комісії Товариства Іванову Вікторію Юріївну. Термін, на який обрано: на 

термін до обрання нового складу Ревізійної комісії. Згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник 

відділу державного фінансового аудиту в галузі житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та інвестицій. 

У відповідності із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. №1793 

"Питання державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" та 

наказом Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" від 18.04.2017 р. №3 обрано 

членом Ревізійної комісії Товариства Мішуровського Олександра Миколайовича. Термін, на 

який обрано: на термін до обрання нового складу Ревізійної комісії. Згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Перелік попередніх посад за останні 

п'ять років: директор, головний інженер, дійсний член Академії будівництва України. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова правління     Пойманов С.М. 19.04.2017 
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